
2015. július 19. 

A fiúk, mármint Zoli és Totó hajnalban keltek, hogy útnak induljunk Illulisat felé. A hajnal, 

mint kifejezés persze kicsit furcsa itt, ahol éjjel is nappali világosság van. Az indulást ugyan 

nehezítette a sűrű köd, de biztonságosan átjutottunk a zátonyos részeken. Ezt követően már 

csak a jéghegyekkel való találkozástól kellett tartani. Hiába mutatta a radar, hogy biz épp 

mellettünk van egy nagyobb családi ház méretű jég, Zoli is, Totó is hiába meresztgette a 

szemét a nagy tejfölben, nem láttak semmit. Szerencsére később a nap eloszlatta a ködöt s 

békésen hajóztunk az elképesztően formagazdag jéghegyek között.  

 

 

 



Kora délutánra megközelítettük Illulisatot 9 mérföldnyire. No, ott kezdődött csak a tánc! 

Csenge az árboc tetejéről figyelte a szinte zárt jégben a lehetőséget adó nyiladékokat, 

lagúnákat, én küzdöttem a hajó orrában az elénk kerülő jégtömbökkel, amiben néha még 

Kristóf is segített, Zoli pedig igyekezett Csenge utasításait végrehajtani a kormánynál. Totó 

megbabonázva filmezett. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Totó eleinte csak hüledezett, s ajkát a 

következő szavak hagyták el: 

„Balatonok, ti bolondok vagytok!” Azt 

már nem is kommentálta, amikor a 

külső felvételek miatt kiraktuk a zajló 

jégben a csónakba. Kapott evezőt, 

mentőmellényt meg rádiót, aztán már 

csak integettünk neki. Ekkorra már 

körülbelül 7 órát küzdöttünk a jégben, 

amiből Csenge 5 órát egyhuzamban az 

árboc tetején töltött. Még szerencse, 

hogy Zoli vitt fel neki egy kis csokoládét, 

hogy jobban tudjon koncentrálni. Az út 

végén a jég között ismét láttunk két, 

méretes bálnát. A helyiek 

motorcsónakokkal űzték a ceteket s úgy 

tűnt azok beszorultak egy öbölbe.  

Tartottunk tőle, hogy le is vadásszák 

őket, inkább eljöttünk még a végkifejlet 

előtt.  Minden esetre megnyugodva 

láttuk, hogy másnap nem volt bálnahús 

a halpiacon. 

 

 

 

 



Ennek az utolsó kilenc mérföldnek a megtétele kb. 10 órát vett igénybe, ezért nagyon 

örültünk, amikor a kikötő bejáratához értünk. Akkor már nem örültünk annyira, amikor 

megláttuk, hogy belül is pont annyi jég van, mint kívül.  Természetesen egy halászhajó 

oldalára kötöttünk, s itt is mi voltunk a parttól a negyedikek. 

 

2015. július 20. 

Míg Zoli a szélkormány lapátjának átalakításával foglalatoskodott, mi többiek elgyalogoltunk 

az Illulisat jégfjordhoz. Ezt a látványt soha nem lehet megunni! Este Totó készített velünk 

még néhány interjút, így megint nem kerültünk korán ágyba. 

 

          



 

2015. július 21. 

Reggel búcsút intettünk Totónak és elindultunk a jéggel borított „Vaigat”-ban észak felé. 

Mennünk kellett, méghozzá hosszút, mert a tavalyi napirendünkhöz képest 9 nap késésben 

voltunk.  Csenge ismét a helyzet magaslatán, azaz az árboc csúcsán időzött kissé. Később 

ritkult a jég, így egyre jobban haladtunk. Egészen a Sarkaq félszigetig hajóztunk, s a közben 

megerősödött déli szél miatt annak a nyugati oldalán vetettünk horgonyt. A sziklás fenéken 

horgonyunk egy darabig pattogott majd beakadt. Nem volt megnyugtató, de elmúlt már éjfél 

és fáradtak voltunk a hosszú nap után. Elalvás előtt Csenge azt mondta: „Én így nem tudok 

elaludni.”mire Zoli így felelt: „Jó, akkor Te vagy a horgonyőr!” Szerencsére Csenge komolyan 

vette a feladatát, s kb. két óra múlva keltette is Zolit, ugyanis kiakadt a horgonyunk és 

elúsztunk.  A szélbefúvások ekkorra már elérték a 35 csomót.  A hajó oldallal sodródott egy 

Operaház méretű jéghegy felé. A horgony, a nehezék és a bója mind lenn a volt a víz alatt. 

Kb. két percünk maradt az ütközésig, de Zoli és Csenge mindent megoldott időben. Ezúttal 

körültekintőbben kerestünk helyet a horgonynak és az most már tartott is.  Reggel az 

indulásnál elhűlve láttuk, hogy megérkezett az öbölbe egy magányos kajakos.  Ez igen! Le a 

kalappal előtte! 

 

 

2015. július 22.-23. 

Mivel az előző nap dupla szakaszt hajóztunk, így mára is ezt terveztük. Erős déli szél vitte a 

hajónkat fölfelé a Vaigatban. Később Zoli módosított a terveken, mondván, ha már ilyen jó 

szelünk van, használjuk ki. Így hajóztunk egyhuzamban 36 órát. Megterhelő volt. Hátszélben 



ugyanis a 

szélkormányunk 

nem tudja tartani az 

irányt, az autopilot 

pedig annyi áramot 

kíván, amennyi 

vitorlázás közben 

nekünk nincs.  Így is 

az út harmadát már 

„lopakodó” 

üzemmódban, vagyis 

minden elektromos 

fogyasztó – köztük a műszerek – kikapcsolásával tettük meg. Szerencsére van egy ősrégi 

hagyományos kompasz a hajón, arra büntetlenül támaszkodhatunk.  Ezt a hosszú szakaszt 

kézzel kormányozva vitorláztuk végig.  Délután megérkeztünk az előző évben felfedezett 160 

fő lakosú kis településre Kangernatsiaq-ba. Piciny mólójához épp oda fért a hajónk. 

Szerencse, hogy ezt már tavaly egy merülőónnak használt csörlőkarral kimértük. Kristóffal 

elindultunk a játszótérre, de még félúton se lehettünk, amikor a hajón pihenő Csenge 

pijjogását hallottuk. El kellett állnunk a mólótól, mert jött egy nagyobbacska piros hajó. Mint 

kiderült a tartományi orvost hozta látogatóba. Két óra múlva mentek is tovább, szóval 

nekünk ismét ki kellett hajózni ebből a csupa zátony kikötőből, majd újra visszajönni. A 

dolognak azonban volt jó oldala is, ugyanis megismerkedtünk Eddivel, egy angol 

orvostanhallgatóval, aki Upernavikban tölti a nyári gyakorlatát. 

 

 



2015. július 24. 

Upernavik innen nincs messze, így nem indultunk korán. A városka mégis messze lett, mert a 

szél meglepetésszerűen pont szemből, északról fújt, méghozzá meglehetős vehemenciával. 

Az upernaviki kikötő északról nyitott, így nem is mentünk be, inkább a sziget túloldalán 

kerestünk menedéket. Igazán vacak horgonyzó hely volt, még szerencse, hogy elállt a szél. 

Minden esetre jót horgásztunk. Kristóf 3 tőkehalat fogott, Zoli csak az éjszakai külön 

műszakban tudta megelőzni őt. A városhoz közeledve megjelent a telefonunkon térerő. Ez 

persze máskor is fontos lehet, de ezen a napon különös jelentőséggel bírt, ugyanis ma 

hirdettek eredményt a felsőoktatási intézmények. Fanny sms-éből tudtuk meg a jó hírt, hogy 

Csengét felvették a Testnevelési Egyetem humánkineziológia szakrára!  Ilyen 

mosolygós lett a családban mindenki. Ja, és Fanny is bejutott a Corvinusra. 

 

2015. július 25. 

Upernavik kikötője nem csak nyitott, de kicsi is. Tavaly az első 24 órában 7 alkalommal kellett 

átkötni a hajónkat. Most gyakorlottabbak és szerencsésebbek voltunk, így ez a szám háromra 

mérséklődött. Utoljára a kikötőbe bekukkantó jéghegy elől menekültünk el, mint kiderült: 

igen bölcsen.  Meglátogattuk Eddit a kórházban így tusolhattunk és a kórházi számítógépen 

megnézhettük az időjárás előrejelzést. Egyre erősödő déli szelet mutatott.  

Hmmmm…hmmm…. Akár jó is lehetne egy kanadai átkeléshez. Igaz, ha innen indulunk 

átlósan kell átszelnünk a Baffin tengert, és a szél is erősnek ígérkezik….. de behozhatnánk a 

lemaradásunkat. Ezekkel a töprengésekkel hajtottuk álomra a fejünket aznap éjjel, persze 

csak a jéghegy elől való menekülés után. 

 


